РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за неспецифичне плућне
болести „Сокобања“, Сокобања у делу који се односи на увећање плата запослених
од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду
од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године

ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ
Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања“:
Није донела интерни акт о увећању плата
запослених и није утврдила структуру
трошкова који чине цену здравствених и
других услуга које се пружају на тржишту

Није донела интерни акт којим би
уредила елементе за увећање плате

није утврдила структуру трошкова који
чине цену здравствених и других услуга
које се пружају на тржишту

Преузела је обавезе и извршила расходе за
набавку добара и услуга најмање у износу од
6,25 милиона динара, који нису у складу са
прописима који уређују јавне набавке.

Поступак јавних набавки уредила је интерним
актом, планове за 2018. и 2019. годину донела је
и објавила на прописан начин, али није у
потпуности поштовала одредбе интерног акта
У 2018. и 2019. години, приликом спровођења
поступака јавних набавки, није у потпуности
поштовала законом прописану процедуру
Извршила је набавку добара и услуга најмање у
износу од укупно 4,29 милиона динара, без
спроведеног поступка јавне набавке
Током 2018. и 2019. године извршила је набавку
истоврсних добара најмање у износу од 1,74
милиона динара без спроведеног поступка јавне
набавке

ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ

16

За уређење области које су биле предмет ревизије дато је 16 препорука које су
усмерене на:
 доношење интерног акта којим би се утврдила структура цена
ДАКОПздравствених и осталих услуга које се пружају на тржишту;
 спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним
набавкама;
 документовање спроведеног истраживања тржишта у време
покретања поступка;
 преузимање обавеза и извршење плаћања до износа закљученог
уговора.
СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
● Одредбама Закона о јавним службама, Закона о здравственој заштити, као и другим прописима није уређено право на
расподелу добити, односно обавеза покрића губитака који настану из туристичке делатности специјалне болнице;
● Министар финансија није ближе уредио начин извештавања о уплати и коришћењу сопствених прихода што
ДАКОП различито поступање и нетранспарентност коришћења сопствених прихода у здравственим установама;
условљава
● Из формулације одредби члана 12 ст. 1 и 2 Закона о платама у државним органима и јавним службама изводи се
закључак да се укупни приходи који нису јавни приходи у смислу Закона о јавним приходима и јавним расходима могу
расподелити на увећање плата, што није у складу са економским принципима, јер се за увећање плата може користити
само део прихода који остаје након покрића свих расхода насталих стицањем тих прихода.

